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„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok, 

kik sok tapasztalatot hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték 

 s magukkal vitték a másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének, 

mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat, 

önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927) 
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Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok? 

A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről? 

Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? 

Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

Kérjük a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a 

Debreceni Pozsgástárt, azt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás 

szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség. 

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
 

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 
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Írta: Bodor Béla 

 

Gyermekkorom óta nagy barátja vagyok a kaktuszoknak. A szúrós-méregzöld növény, változatos 

alakjával, szárazságtűrőképességével az élet győzelmétjelenti nekem az ellenséges környezeti 

hatások, a szárazság, a forróság fölött; azt a kemény életstratégiát, amely az autonómia 

megőrzésének és az okos alkalmazkodás ismeretének egyensúlyából szerveződik. Egy 

gyermekökölnyi trópus, mese és idegenség az ablak között. A mese igazi kiteljesedése persze az a 

ritkán, sok évenként előforduló pillanat, amikor a puha tövisű sarjadó csúcsból bimbó, s abból 

virág fejlődik. Mamilláriáim, Aylosteráim és Opuntiáim húsz év alatt még egyetlenegyszer sem 

virágoztak. Állítólag brutálisabban kellene bánnom velük; üvegbúra alatt a napon szárítani, 

ritkábban locsolni, tápanyagban szegényebb talajon tartani őket. Én meg úgy vagyok, hogy inkább 

érezzék jól magukat, a virágot ott egye meg a fene. Az utóbbi időben azonban sorra kapom a 

szebbnél szebb, virágos kaktuszokat, köztük olyat is, amelyik sohasem virágzik. Ha közelebbről 

megvizsgáljuk, könnyen rájöhetünk a titok nyitjára: egy élelmes virágkereskedő festett szirmú, 

szárított szalmavirágokat tűzdel a virágtalan kaktuszokba. Igaz, hogy a növény előbb-utóbb 

elpusztul a mélyen beleszürkült virágszáraktól, és a csoda csalássá, a mese hazugsággá üresedik, 

de ha kitesszük az ablakba, a járókelők csodálhatják virágzó kaktuszainkat. Néhány hétig, 

hónapig. Amíg a csalás le nem lepleződik. Azután már csak a gúnyos vigyor marad, mi pedig 

reménytelenül ápolhatjuk hazugságunk megnyomorított, szánalmas relikviáit. 
 

Bodor Béla 
Élet és Irodalom. xxxvI. évf., 23. szám, 1. o. 1992, június 5. 
 

A csalás: kaktuszok vevőcsalogató művirágokkal, amelyek így 20 évig is „virágoznak”, de az igazi virág szinte 

minden évben megjelenik, és soha nem viselkednek úgy, mint a Bodor Béla kaktuszai. (FM) 
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Írta: Bényei Balázs — Barros Celso Walter Costa 

 

Összefoglalás 
A Föld emberlakta vidékeinek jelentős részén az időjárás száraz, félsivatagos (semi-arid klíma), az élelmiszertermelés 

a nem esős évszakban nagy nehézségekbe ütközik. Az állatállomány részére a takarmányt egyrészt a nedves 

évszakban termelt kultúrák (főleg cirok, de jelentős a kukorica is) silózással történő tartósításával, másrészt ipari 

melléktermékek (paradicsom törköly, szója pogácsa, gyapotmag pogácsa, cukormentes cukornád hidrolizált formában 

és banántörzs, stb.) etetésével biztosítják. A növények vízellátása problémát jelent, ezért nagy jelentőségű a 

medvetalp- vagy takarmánykaktusz (Opuntia ficus-indica Mill.; ang.: prickly pear cacti; ném.: indische Feige; spa.: 

higuera chumbo) intenzív termesztése. A takarmánykaktusz szárazanyag tartalma 11,3%, mely 17,7% kedvezően 

emészthető nyersrostból, 2,9% emészthető nyersfehérjéből, 61,2% összes emészthető tápanyagból áll. A növény 

energia tartalma 3,2 MJ/kg. Kevés foszfort (0,13%) és sok Ca-t (9,76%) tartalmaz. A kaktusz ilyen táplálóanyag 

tartalommal a létfenntartó takarmányszükségletet biztosítja, de laxáns hatása miatt egyéb nagy rosttartalmú takarmány 

etetése javasolt, a tejtermelés igényének kielégítésére pedig széna és abrak-kiegészítést kell adni. A cikkben a szerzők 

a növény leírásával, termesztési alapjainak ismertetésével foglalkoznak, egyben a kaktusz takarmányozási célra való 

hasznosítás lehetőségeit is tárgyalják. 

 

BEVEZETÉS 
 

Brazília szarvasmarha tenyésztésének nagy része az északkeleti vidék semi arid területén van. A 

vidékre hulló összes csapadék mennyisége ugyan nem sokkal tér el a magyarországi értékektől, 

azonban az eloszlása szeszélyes. A régió az egyenlítőtől 6 - 20 földrajzi fokkal délebbre fekszik, 

trópusi adottságai miatt a Magyarországon megszokott négy évszak helyett csak esős, illetve 

száraz évszakot különböztethetünk meg. Az eső mennyisége átlagos évben 600 mm körüli — a 

szélső értékek viszonylag nagyok (100-900 mm/év) —, ami lehetővé tenné az intenzív 

mezőgazdasági kultúrák elterjedését, azonban az esős évszak felhőszakadásaiból származó 

hirtelen lezúduló víz elfolyik, a talajba szivárogva kevés tárolódik. Az eredeti növénytakaró a 

bokros steppe (Caatinga), ami az esős évszakban zöld — mintegy 3-4 hónapig tart ez az állapot — 

, a bokrok növekedésnek indulnak, egy-két akáciát és umbuzeiro fákat is láthatunk. A száraz 

évszakban a növények növekedése megáll, a fű és az egyéb aljnövényzet elsárgul, a vegetáció 

visszahúzódik, igyekszik túlélni a szárazságot és a nap perzselő sugarait. Repülőgépről mindenfelé 

elterjedő barna területet látunk, melyet csak időnként enyhít egy-egy akácia csoport zöldje, 

melyek kiválóan alkalmazkodtak a szárazsághoz, a mostoha klímán sem hullajtják el leveleiket. 

Brazília semi arid vidéke a mezőgazdaság számára hatalmas lehetőségeket nyújt, még ilyen 

mostoha körülmények között is. A térséget kettészeli a Szent Ferenc folyó, ahol 4 hatalmas vízi 

erőmű szolgáltatja az energiát és teremti meg a lehetőséget az öntözés számára. A gigászi 

méretekre jellemző, hogy a Petrolina-PE várostól 35 km-re fekvő Sobradinho vízierőmű 

építésekor, a duzzasztógát mögött, 380 km hosszan, 50 milliárd m
3
 vizet duzzasztottak fel 

(összehasonlításképpen a Balaton víztömege 2,5 milliárd m
3
). Ez a beruházás volt a világ 

legnagyobb természetátalakító munkája, így biztosítva az egyenletes vízellátást, amit kihasználva 

mintegy 100 km-es sávon virágzó, öntözéses művelésű trópusi gyümölcs kultúrát létesítettek. 

Ezek a lehetőségek azonban nem elérhetők az egész északkeleti régió számára, a semi arid vidék 

jelentős részén az éghajlati anomáliákkal együtt élve kell az állatállományt takarmányozni. Ehhez 

jelentős segítséget ad a medvetalp kaktusz két, tüskétlen fajtája, melyet a mi szántóföldi 

kultúráinkhoz hasonlóan, intenzíven termesztenek. A cikkben a Magyarországon eddig ismeretlen 

takarmánynövény leírásáról és takarmányozási célra való felhasználásáról lesz szó. 

 

A növény ismertetése 

 

Fajta: A növényt Brazíliába Pessoa (1967) szerint eredetileg egy kárminpiros festékanyag előál- 
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lítása céljából importálták, melyet a rajta élősködő gyapjastetű termel (Dactylopius cocus), de ez a 

próbálkozás eredménytelen volt (1. kép). A kaktusz a továbbiakban dísznövényként maradt fent, 

és csak véletlenszerűen vált takarmánynövénnyé (Granados és Castaneda, 1996), holott az első 

etetésről szóló irodalmi leírás majd egy évszázaddal régebbi keltezésű (Griffiths, 1905). Az utóbbi 

években vált szélesebb körben elterjedtté, termesztése intenzívvé, ami lehetőséget teremtett a 

tejtermelő vidékek nagyobb számban való létrejöttéhez. Brazília északkeleti területen ma 

megközelítőleg 400 ezer hektáron termesztik, a tejtermelő szarvasmarha állomány fő takarmánya 

a száraz évszakban. Ez a takarmánynövény, mely kb. 90% vizet tartalmaz, önmagában csak 

mértékkel etethető, mert hasmenést okoz, és a tápanyagtartalma is csekély, azonban fűszénával, 

fűszilázzsal, cirok-, kukorica- vagy babszárral együtt etetve, nagyobb szárazanyag tartalmuknál 

fogva kompenzálják a diarrheatikus hatást. Jelenleg két fajta intenzív termesztése folyik a semi 

arid vidéken: a Nopalea cochenillifera Salm Dyck lágy vagy édes kaktusz, és az Opuntia ficus-

indica Mill. két fajtája, az óriás és kereklevelű (Santos és mtsai, 1990). Ezek közül a leginkább 

termesztett az óriás változat, mely 2 m magasra megnő, és egy-egy példánya 70 -90 kg-ot nyom. 

Az édes változat több szárazanyagot tartalmaz, dietetikai hatása is kedvezőbb. A növény 

nemesítése elkezdődött, keresztezési és szelekciós módszerekkel új fajtát az IPA-20-at állították 

elő, melynek klónozással való elszaporítása a termelők részére jelenleg folyik. A változat az 

óriáskaktusznál 50%-kal több terméshozamot ér el, természetesen megfelelő talajelőkészítés után 

(Santos, 1992). 
 

   
 

          1. Fiatal óriás medvetalp kaktusz. Fotó: Gonda István.                2. Medvetalp kaktusz ültetvény részlet. Fotó: Koltay Gábor 
 

Klimatikus viszonyok: A takarmánykaktusz igen jól alkalmazkodott a semi-arid éghajlathoz. 

Speciális fotoszintézisének eredményeképpen a vízfelhasználást csökkentve a hosszan tartó meleg, 

száraz éghajlatot is elviseli, a levelekben való folyadékraktározást pedig módosult kutikula segíti 

elő. Így a növény kedvező élettere a 400-800 mm/év csapadékú, 40% relatív páratartalmú terület, 

ahol a hőmérséklet ingadozása 18 °C és 38 °C között van (Viana, 1969). 

Talajjal szembeni igénye: Intenzív termesztési viszonyok között a talaj fiziko-kémiai 

tulajdonságaira nézve igényes. A földnek, optimális esetben, termékenynek, humuszosnak, laza, 

homokos szerkezetűnek kell lennie, ezen felül alapvető, hogy az esős időszakban leeső nagy 

mennyiségű csapadék elfolyjon, belvizes foltok ne maradjanak, mert a húsos növény rothadásnak 

indul. Ezért leginkább enyhe domboldalra telepítik (2. kép). A talaj tápanyag utánpótlásáról 

trágyázással gondoskodni kell, melyet legjobb esetben istállótrágya kijuttatásával érnek el, a 

telepítésnél 10-20 t/ha mennyiségben, majd kétévente ismételve az esős időszak kezdetén (Santos, 

1997). A műtrágya adagokat a talajvizsgálati eredmények függvényében határozzák meg. 

Példaképpen Sáo Bento do Una-PE helységben 10 t/ha karámtrágya kiszórása mellett 50-50 kg/ha 

N, P2O5 és K2O tápanyag- kiegészítést végeznek (Santos és mtsai, 1991). 

Telepítése: A legkedvezőbb időpont a száraz évszak vége, ekkor az elduggatott növénynek még 
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van annyi víztartaléka, hogy az esők beköszöntéig gyökérzet nélkül életben maradjon, és az új 

nedvesség hatására azt kifejlessze. Az ültetés a tagok 1/3-ig való földbe duggatása, megközelítőleg 

0,2 5-1,0 m-es távolságban, attól függően, hogy folyamatosan vágják-e vagy kétévente egyszer 

takarítják-e be. Farias és mtsai (1986, 1989) a cirokkal való együtt telepítést javasolja. A duggatást 

kézi erővel sorban úgy végzik, hogy géppel is művelhető legyen. 

Kártevők és betegségek: A legjelentősebb kártevője egy pajzstetű (homoptera sp.) faj (Diaspis 

echinocacti Bouché). Ellene természetes ellenségeik elszaporításával vagy házilag kevert permetlé 

kijuttatásával védekeznek. A növény fontos betegségei a baktériumos eredetű (Pectcbacterium 

sp.) lágyrothadás, és a Strionemadiplodia frumenti nevű gomba okozta fekete rothadás (Medeiros 

és mtsai, 1993) is. Jelenleg más ismert kártevője nincs. 

Betakarítás: A telepítvény legeltetése a hasznosítás legegyszerűbb formája, ami azonban jelentős 

veszteséggel jár, mert a marhák a fás részeket nem fogyasztják el, és sok növényt letaposnak. 

Leggyakrabban, nem intenzív termesztés során az egész növényt tőből levágják, és újra telepítik. 

Intenzív kultúrában az elsődleges leveleket meghagyva takarítják be, mely lehetővé teszi a 

folyamatos sarjadzást. A betakarítás 2-4 évenként javasolt, a növekedéstől függően (a 

meteorológiai viszonyok erősen befolyásolják). 40.000 növény/ha-ral számolva 240 t/ha 

zöldtömeget ad 2 évenként, 20.000 db/ha növény telepítésével 170 t/ha súllyal lehet számolni 

(Silva és mtsai, 1974). A kaktusz betakarítás után 16 napig árnyékos helyen raktározható, a 

tápanyagtartalmának csökkenése nélkül (3. kép). Az etetéshez 5-10 cm-es darabokra fel kell 

szecskázni, az állatok a fás részeket is maradék nélkül megeszik. A medvetalp kaktusz lovakkal 

nem etethető. 

 

 
 

3. Betakarítás, szecskázás, etetés. Fotó: Jose Dubeux 
 

Kémiai összetétel, táplálóérték: A takarmány kaktuszt az USA-ban is úgy ítélik meg, hogy az a 

száraz időszak legfontosabb túlélő takarmánya, bár béltartalma csak a szárazonálló, korai vemhes 

vagy a húsmarhák élettani igényeinek felel meg. Az 1. táblázat a kaktusz táplálóértékét mutatja, a 

viaszérés előtti kukorica szilázzsal összehasonlítva (Maltsberger, 1989). A kaktusz lédús anyagban 

igen gazdag, ezért az állatoknak táplálóanyag igényük kielégítéséhez, nagy mennyiséget kell 

elfogyasztaniuk, ez azonban hasmenéshez vezet, ami az emésztési jellemzőket rontja. Ezért több 

szerző is javasolja a szénával való együttetetést, vagy a száraz füves-bozótos terület legeltetését 

(Woodward és mtsai, 1915; Gregory és mtsai, 1988). 
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A medvetalp kaktusz nyersfehérje és emészthető nyersfehérje tartalma is alacsony (Fraps, 1932), 

ezért az előrehaladottan vemhes, szárazonálló tehenek részére egyéb NPN forrással ki lehet 

egészíteni. Karbamid oldat rápermetezésével a takarmány értéke jelentősen javítható (Belasco és 

mtsai, 1958). A növény energia tartalma viszonylag magas (Fraps, 1932; Halloway és Vamer, 

1985). Ennek alapján a növényt a jó takarmányok közé sorolják. 

 

1. táblázat 

A medvetalp kaktusz és a viaszérés előtti kukorica szilázs kémiai összetétele és 

emészthetősége %-ban, a szárazanyag tartalomhoz és az összes tömeghez viszonyítva 
 

 
 

A kaktusz foszfortartalma csekély — ami különösen a szárazonálló vemhes tehenek esetében 

jelent problémát — (Holloway és Vamer, 1985), kalciumtartalma pedig igen nagy, ezért a 

túlnyomórészt kaktuszt fogyasztó állatok takarmányát P tartalmú ásványianyag keverékkel ki kell 

egészíteni (Hoffmann és Darrow, 1964). Vitamin komponenseiről egyelőre kevés adat áll 

rendelkezésre, azonban azt tudjuk, hogy a (3-karotin tartalma magas. Ennek jelentősége a száraz 

időszakban különleges. 

Bényei Balázs — Barros Celso Walter Costa 

 
Állattenyésztés és takarmányozás. 1999. Vol. 48. No. 4., 475-479. o. 

 

 

 
 

 

[Részlet] „Mexiko fensikjain hasonlóképen még az európaiak uralma előtt nagyban tenyésztették a 

maguey-növényt (Agave potatorum Zuccarini), a mexikóiak szőlőfáját. E növény saját honában is 

csak 8—10 év múlva kezd teremni, de mikor nagy virágkelyhe kifejlődni készül, bámulatos 

mennyiségű nedv gyűl össze abba. Végleges kifejlődését azáltal akadályozzák meg, hogy csira-

leveleit levágják, s ekkor több hónapon át naponként háromszor csapolják le a nedvet belőle. Ezt a 

nedvet azután forrni hagyják s egy ital, a pulque lesz belőle, melynek kellemes, kesernyés íze, de 
kiállhatatlan, rohadt szaga van. A maguey-földek, melyeket Mexiko fenlapályán rendesen 6-700 

lábnyi magasságban találunk, többnyire csak minden 15 évben hajtanak hasznot. Termelése oly 

tetemes, hogy a fogyasztási adó utána csak Mexiko, Puebla ésTuluca városaiban körülbelől egy 

millió piaszterre megy. E növény-nemek egy másik fajánál (Agave americana) a levelek rostjait 

ruha kelmeként használják. Ezt Dél-Európába is elszármaztatták, hol aloe név alatt ismeretes.” 

 
Vasárnapi Újság. 17. évf., 14. szám, 170. o., 1870. április 3.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kiss László 

Mammillaria lenta – nagy, virágos telepeket fejleszt 

 

Nagy Sándor 

A Gymnocalycium nemzetség fegyvereseiről 

 

Fábián László 

Az Astrophytum senile és a var. aureum 

 

Elisabeth Sarnes és Norbert Sarnes 

Austrocactus aonikenkensis – a legdélebbi Austrocactus 

 

Kiss László 

Kiegészítések az Austrocactus aonikenkensis leírásához 

 

Elton Roberts 

Acanthocalycium ferrarii II. rész 

 

Frantz De Laet 

Érdekes kaktuszok 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia: Ritka kavicsnövények I. 

 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

          
                                                                          Címlap                                                                       Hátsó 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

N O V E M B E R 

 

1. Teleltető helyünket a lakásokban is úgy 

válasszuk meg, hogy az világos legyen. 

Sötétebb, félhomályos helyet csak jobb 

lehetőség híján válasszunk. Ismertek olyan 

megoldások is, amikor a cserépből kiveszik 

földlabdásan a kaktuszt, és újság- vagy 

csomagolópapírba tekerve tárolják! Ez csak 

kényszer szülte megoldás! Egyébként min-

denki arra a teleltetési módra fog esküdni, 

amit kipróbált és nála bevált. A teleltetés 

idejére többféle hőmérsékletet is javasol-

nak. Egy biztos. A +5C° és +12C° közötti 

tartomány minden fajnak megfelel. A telel-

tetésre sok-sok ötlet olvasható a Debreceni 

Pozsgástár újságjaiban a kaktusz és 

pozsgásgyűjtők rovatban. 

2. Vannak kaktuszok, amelyek már a tél folyamán megmutatják bimbóikat, és a teleltető 

hőmérsékletétől függően virágoznak is. Ilyen például a Mammillaria gracilis, Notocactus hasel-

bergii, Parodia crysacanthion és nagyon sok Echinofossulocactus. Már januárban számíthatunk 

virágzásukra, ha világos helyet biztosítottunk számukra. A téli tűző napsütéstől azonban óvjuk 

őket. 

3. A már sokszor említett karácsonyi kaktuszt (Schlumbergera truncata) tartsuk világos, helyen, 

ha lehet szobahőmérsékleten, de az alacsonyabb hőmérséklet sem jelent problémát, egészen +5C°-

ig. Helyét ne változtassuk, mert így előzhetjük meg a növekedő bimbók lehullását. Talaja legyen 

enyhén, de mindig nedves, ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Az alatta levő tálkában soha nem 

panghat az öntözővíz. Más levél- és vesszőkaktuszt is hasonlóan tartsunk télen, de vannak 

kivételek. 

Egy aranyszabály! Öntözés mindig a hőmérséklet függvényében: magasabb hőmérsékleten 

lehet gyakrabban és többet, alacsonyabb hőmérséklete ritkábban és kevesebbet. 

 

4. A melegigényesebb fajokat teleltethetjük a fűtött szobában is, pl. a szekrény tetején. Különösen 

alkalmas hely a panellakásokban a következők számára: néhány Epiphyllum faj, Melocactusok, 

Discocactusok, Matucanák, stb. 

 

5. Amennyiben a két ablak közötti résben teleltetünk, és éjszakára komolyabb fagyok várhatók, 

úgy az ablaküveg és a kaktuszok közé helyezzünk el óvatosan valamilyen hullámpapírt, vagy ha a 

hely megengedi, megfelelő vastagságú hungarocell lemezt. 

 

6. Szaporítást már ne végezzünk. Ha beteg, egészségtelennek tűnő hajtást vagy hajtásrészt veszünk 

észre, akkor azt vágjuk le. Ha a levágott részen a tünet nagyon elterjedt, akkor dobjuk a szemétbe, 

de ha kevésbé elterjedt, akkor a beteg részt távolítsuk el, és a megmaradó részt, ami már vélhetően 

egészséges, tegyük hűvös helyre. Itt a sebzés beszárad, majd tavasszal gyökereztessük 

dugványozással. Ezáltal új növényünk lehet belőle. 

 

 

 

1. Echinofossulocactus dichroacanthus 

Fotó: Fábián László 



 

11 

 

 

   
 

              2. Echinofossulocactus albatus. Fotó: Fábián L.                     3. Echinofossulocactus multicostatus csoport. Fotó: Fábián L. 

 

D E C E M B E R 

 

1. Eljött a karácsonyi kaktusz virágzási ideje és árusítási szezonja. Most sokfelé vásárolhatunk 

bimbós vagy már virágzó példányokat. Némely szakkönyv szerint a magasabb hőmérsékleten 

tartás, ami 15-18 C°-ot jelent, meghosszabbítható a virágzás ideje. A tapasztalat még-is az, hogy a 

virágzást a hűvösebb körülmények teszik tartósabbá. Ha módunkban áll, próbáljuk ki. 

 

2. A legtöbb kaktusz azonban már a téli nyugalmi időszak állapotában található. Kicsit töppedt, 

esetleg kicsit ráncos a felülete, és a színe sem olyan üde, mint volt korábban. De ilyenkor nálunk 

ez a természetes. Szintén találkozhatunk olyan ajánlásokkal, hogy ebben a nyugalmi időszakban 3-

4 hetente öntözzünk, szinte cseppenként adagolva a vizet. Ne tegyük! Ekkor az öntözés több kárt 

okoz, végső soron növényeink ki is pusztulhatnak. A szellőztetés ellenben igen hasznos lehet, mert 

megakadályozhatja különböző gombabetegségek kialakulását. Vigyázzunk azonban, hogy túl 

hideg, erős huzat ne érje növényeinket. 

 

3. Kísérjük figyelemmel az időjárás jelentést, és ennek megfelelően cselekedjünk, ha szükségét 

látjuk. Például nagy hideg esetén papírtakarással is enyhíthetjük a várható hideghatást. 

 

4. A jó gazda szemével folyamatosan kísérjük figyelemmel gyűjteményünket, különös tekintettel a 

különböző rovar kártevőkre, mivel ezeket akár észrevétlenül is behurcolhatjuk a teleltető helyre. A 

melegebb helyen a peték és egyéb szaporítóképletek kifejlődhetnek, és a belőlük kifejlődött atkák, 

tetvek károsíthatják növényeinket. Csigát is behurcolhatunk. Ezek észrevehetők a beszáradt, 

csillogó nyálkarétegről. Ha ilyet tapasztalunk, keressük a csigát! De egyszerűbb, ha néhány helyre 

két-három szem granulált csigaölőt helyezünk ki. 

 

5. Ha vetni szándékozunk, rendeljük meg a magvakat, és készítsük elő a magvetéshez szükséges 

eszközöket. Biztosan vannak „neve sincs” növényeink, amelyeket igyekezzünk meghatározni, 

akár az Internet segítségével, vagy szakkönyvek segítségével. A szakkönyvek megbízhatóbbak, 

mert esetükben mindig van, aki mint lektor ellenőrzi szakmai szempontból a leírtakat. Az Internet 

esetében ilyen nincs, mert oda bárki azt tesz fel, amit akar, legtöbbször nincs szakmai ellenőrzés. 

Ezért kezdőknek, de még haladóknak is nehéz megszűrni a valóst a kétes információtól. A növény 

botanikai nevének meghatározása az első és döntő lépés a tartásához, gondozásához szükséges 

adatok megszerzéséhez. 

 

Ficzere Miklós 
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A télálló kaktuszoknak kertemben kialakított sziklakerteket és az oda beültetett kaktuszokat 

kívánom képekben bemutatni a teljesség igénye nélkül. A taxonok elnevezésében lehetnek hibák, 

mivel a növényeket többnyire azon a néven tartottam meg, amilyen néven kaptam. Egyesek 

tudományos neve manapság is lehet vita tárgya. A lényeg nem ez, hanem a növény és a szikla-kert 

együttesének szépsége a kövek adta harmóniával, az időtlenség és a nyugalom érzetével. 

 

Képek, képaláírások: Ficzere Miklós 

 

 
 

1. A kb. 18-20 éves sziklakert már a természetes szaporulatot is tartalmazza. Mindennütt kő és kő… 
 

2. Egy csokor Echinocereus triglochidiatus. Együtt mozog a fával.           3. Echinocereus reichenbachii complexum virágzása. 
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                 4. Kövek és kaktuszok régmúlt idők tanúi.                         5. Gyökerük a kövek közötti résekben és a kövek alatti talajban. 
 

   
 

              6. A kövek miatt a tápoldatozás nem lehetséges.                          7. A kövek között szárazságtűrő, nem pozsgás növények. 
 

         8.  Escobaria vivipara v. bisbeana hatalmas virággal.                  9. Balra Bukiniczia cabulica Közép-Ázsia sivatagi növénye. 
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   10. Echinocereus coccineus telep a Cupressus glabra tövénél.                             11. Echinocereus pectinatus f. castaneus. 
 

   
 

            12. Kedvező időjáráskor egyidejű gazdag virágzás.                                         13. Virágzó Echinocereus reichenbachii. 
 

    14. Echinocereus viridiflorus egyedek a bimbó képzés idején.            15. Echinocereus viridiflorus SB786 Chaffee, Wyoming 
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             16. Echinocereus reichenbachii v. albispinus                            17. Echinocereus reichenbachii. Tövében Escobaria missouriensis, 

                        és Echinocereus viridiflorus.                                         köztük spontán magszórásból cseperedett reichenbachii magoncok. 
 

18. Csoportkép Opuntiákkal, varjúhájfélékkel és kövirózsákkal. 
 

 
 

Fotók és gyűjtemény: Ficzere Miklós 

 

 



 

16 

 

 

 

 
 

 

Írta: Szabó Gábor 

 

Magyarország és Románia területéről elég sok helyről kaptam növényeket azzal az ajánlással, 

hogy azok télálló növények. Kaktuszgyűjtői első éveimben nem volt üvegházam, és ezeket a 

növényeket kint hagytam az udvaron telelni a hó alatt. Sajnos, mind elpusztultak. Egyszer az 

1960-as évek vége felé kaptam egy Echinocereus, valószínűleg E. pentalophus hajtás darabot kora 

tavasszal. A nyár folyamán nagy lila virágot nyitott, nagyon megörvendtem neki. Vigyázzva, a 

szobám legjobb helyén tartottam, de így nem nagyon virágzott. Vagy 15 évig minden télen tettem-

vettem, a legmegfelelőbb helyeken tartottam, de többet már nem virágzott, még akkor sem, amikor 

üvegházban teleltettem. Az egyik télen egy hajtást kint hagytam, amire ráunva, később 

elajándékoztam. Mikor már azt hittem, kezdek komolyabb kaktuszgyűjtő lenni, az ilyen télálló 

kaktuszokkal kezdtem kísérletezni, mert ha jól emlékszem, az egyik Kaktusz-Világban valaki írta, 

hogy a tavaszi kerti takarításkor kint teleltetve talált egy cserép kaktuszt, amely nyáron szépen 

virágzott. Lassan rájöttem, egyes kaktuszfajoknak nem a kinti telelésre van szükségük, hanem 

jarovizációra, tehát csak egy kevés ideig kell, hogy gyenge hideg érje őket. Ezért próbáltam 

kikísérletezni, melyek azok a növények, amelyeknek csak jarovizálás kell, és melyek azok, 

amelyek egész télen kint telelhetnek? Ez a kísérletezésem elég sok veszteséggel járt, de ezeket a 

növényket eleve a kísérletezésre szántam, így a lehetséges veszteséget bekalkuláltam. Azt hiszem, 

minden kaktuszkedvelő embernek saját magának kell megállapítania, hogy melyik növény télálló 

az ő természeti körülményei között, és melyiknek van szüksége csak a jarovizációra, más szóval 

vernalizációnak is mondják. Ezekre az adatokra egyetlen kaktuszokkal foglalkozó könyvben sem 

találtam semmilyen információt. Viszont az is igaz, minden kaktuszgyűjtő természeti adottságai 

különbözőek, még egy kis ország területén belül is, hát még egy nagy kiterjedésű országban 

nagyon-nagy különbségek lehetnek a telek hossza és szélsőségei között. Az egyik növény az egyik 

ország részben kibírhatja a -10 fok hideget, de pl. 300 km-rel arrébb már -30 fok is lehet, amit már 

nem bír ki, főleg ha az ilyen helyen a tél három hónapig vagy tovább is eltart. Sokat jelent az adott 

telepűlés terepviszonya. Brassó, amelynek közelében lakom, kb. 400 m tfsz. magasan fekszik, de 

ahol lakom, Brassótól 9 km távolságra, ott már 700 m a tfsz. magasság. Innen 30 km-re van 

Predeál, ott már 1000 m a tfsz. Ha jól utána nézünk a dolgoknak egy ország területén belül is 

lehetséges, hogy egy adott növény valakinél télálló, de a közelebb, távolabb lakó ismerősénél már 

nem az. Ezért azt tudom 

ajánlani, egy kiválasztott nö-

vényen a saját természeti kö-

rülményei között próbálja ki 

a növény, jelen esetben kak-

tusz télállóságát. A baloldali 

1. képen látható Escobaria 

sneedii subsp. leei var. 

minort kitettem egész télre 

az üvegházam ablakának 

párkányára. Az általam leol-

vasott leghidegebb téli na-

pon -29 °C hideget mutatott 

a hőmérő. A növénynek nem 

történt semmi baja, és nyá-

ron szépen virágzott. Felbuz-

dulva a sikeren a következő 

télre több olyan növényből 

készítettem hajtást külön  
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2. Echinocereus longisetus subs. delaetii virágzása a jarovizációt követően. 
 

3. Mammillaria senilis -10 °C körüli hideghatás után. 
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cserepekbe ültetve, amelyek addig sohasem akartak virágozni. Ezeket télire ugyancsak kitettem az 

ablakpárkányra. Az eredmény katasztrofális volt, mindegyik elpusztult, halálos fagysérülést 

szenvedtek. Következő év februárjának utolsó hetében mikor kint éjjel a hőmérő kevesebbet 

mutatott -10 °C-nál, akkor nappalra is kint maradtak. Nyáron nagyon szépen virágoztak, mivel 

részük volt a jarovizációban, lásd az Echinocereus delaetii-t [=Echinocereus longisetus subs. 

delaetii] a 2., és a Mammillaria senilist a 3. képen. Az Echinocereus delaetii virágzás nélkül is 

nagyon szép, de virágzáskor csodaszép! Akik nem tudják biztosan melyik kaktusznak szükséges a 

téli hideg, és ez a hideg milyen mértékű lehet, azok úgy járhatnak, mint én, és hosszú évekig 

dédelgetheti őket virágzás nélkül. Ezektől előbb-utóbb valahogyan igyekszik megszabadulni, úgy 

hogy a növény elpusztul, vagy elajándékozza. Búsulni akkor fog, amikor megtudja, hogy egy 

hetes 0 °C és -10 °C szabadban tartás következtében pompás virágzásban lehetett volna része. De 

már hiába búsul, azt a növényt már vissza nem kaphatja. Kezdhet új sarjat beszerezni és 

felnevelni. Viszont az új növénynek már örvendhet, mert láthatja fejlődését, és már tudja, hogyan 

kényszerítheti gazdag nyári virágzásra. A 4. képet Ilonczai Gyöngyitől kölcsönöztem, és egy 

Tephrocactus articulatust ábrázol. Ez a nemzetség Argentína, Bolívia, Chile és Peru 4000 m 

magas hegyeiben is megtalálható -10 °C hideget átélve. Tehát virágzásukhoz hasonló hidegben 

kell részesítenünk télen. Nem próbáltam, de azt hiszem, komolyabb mínuszokat is kibírnak. 
 

4. Gazdagon virágzó Tephrocactus articulatus. Fotó: Ilonczai Gyöngyi. 
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5. A feleségem Phyllocactusa, amely télen a hidegben kezdett bimbót fejleszteni. 
 

6. Itt a másik cserép Phyllocactus látható. 
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Nálam Brassó-Négyfaluban a 2019/20-as kevés hótakarással minden baj nélkül kibírta az 

Echinocereus coccineus, E. triglochidiatus és a Tephrocactus articulatus. Az utóbbi két növény 

még kicsi volt és emiatt nem virágzott. Talán már minden vérbeli kaktuszkedvelő számára 

normális, hogy a Mammillaria plumosa és a Schlumbergera félék a déli őshazájuk miatt nálunk is 

télen, karácsony táján virágzanak, de a nagy hideget emiatt természetesen nem viselik el. Még egy 

érdekesség, ami nálam történt. A feleségemnek van két cserép Phyllocactusa, amelyek nyáron az 

ablakpárkányon vannak, és de. 10 óra után már közvetlen napsütést nem kapnak. A telet a 

konyhában töltik, ahol általában hűvös van, kb. 10 °C. Csak rövid ideig használjuk az asztali 

rezsót, úgy 3 naponta főzünk, mert csak mi ketten vagyunk. a történtekre kicsit későn figyeltem 

fel, mert már vagy 30 éve ez a két cserép Phyllocactus a konyhában telel, egyik a fagyasztón, a 

másik a hűtőszekrényen. Lehetséges, hogy ezeknek a hűtőradiátoruk ad annyi plusz meleget, hogy 

a növények jól telelnek. Nyáron szépen virágzanak, és eddig a napig semmi szokatlant nem vettem 

észre (7. kép). A meglepetés az volt, hogy az egyik szártő végén a nyári bő virágzás után télen a 

konyhában a 10 °C-os levegőben, a napfény nélküli viszonylag sötét helyen, mert az ablakok 

északra néznek, az egyik szár végén bimbó kezdett fejlődni. Ez a bimbó azonban nem fejlődött ki 

teljesen, nem virágzott, időközben lehullt. Ebben az az érdekes, hogy a nyári bőséges virágzás 

után az eléggé zord téli tartási körülmények között újra bimbót kezdett növeszteni. A bimbó 

lehullása normális jelenség, mivel fejlődéséhez csak rövid ideig voltak meg a kedvező 

körülmények. Meg kell jegyeznem, a levélkaktusz elnevezés a világ különböző részein 

használatosak a Phyllocactus, Epiphyllum, stb. nemzetségek tagjaira. Őshazájuk Mexikó, Dél-

Amerika. Talán amikor bimbót kezdett fejleszteni a konyhában, egy rövid ideig az őshazának 

megfelelő körülmények lehettek a konyhában, mely valahonnan a mélyből előhozta a növényben 

az otthoni érzéseket. Sajnos a növény öröme rövid ideig tartott, mert az elhurcolt, lágerben tartott 

érzése a reális körülmények szerint legyőzte a boldogságát, elhullatta a bimbókezdeményt. 

Valamikor nagyon régen, kaktuszgyűjtésem kezdetén volt egy Cochemiea setispsinus kaktuszom, 

mellyel kb. 15 évig kínlódtam, hogy meggyőzzem, ha nálam akar maradni, kezdjen virágozni. 

Sajnos virágot egyáltalán nem akart hozni, emiatt valakinek elajándékoztam. Jó lenne valakitől 

olyan írás, mivel lehet virágzásra bírni ezt a növényt. 

A kaktusz szakirodalmat író nagynevű tudós specialisták jó hírének nem ártana, ha tennének olyan 

megjegyzést, mint pl.: A Tephrocactus 4000 m magasság felett is megtalálható és elviseli a -10 °C 

hideget, de leírnák azt is, milyen lenne a jarovizációs igényük, hány fok és mennyi ideig. 

Valószínűleg lennének még más kívánságok is, amelyekről én nem tudok, elsősorban mert 

Románia és Magyarország határain kívül még nem jártam és már nem is fogok járni. 

 

Szabó Gábor, Erdély, Brassó-Négyfalu, Románia 

Képek a szerző felvételei. 

 

 

 
 

Hedgcock G. a missouri-i botanikai kertben beteg Agave-ket tanul-

mányozott, melyeken a Colletotrichum agaves Cav. gombafaj bizo-

nyult a betegség okozójául. Beteg növényekről vett spórákkal való 

beoltások után az illető töveken a Colletotrichum-gomba rövid idő 

alatt kifejlődött. Mesterséges tápláló anyagokon fölnevelt tenyészetek 

csenevész piknidiumokat hoztak létre, conidiumok nélkül. A kérdé-

ses gombafaj valószínűleg Colletotrichum agaves Cav., mely megje-

lent a következő Agave-fajok levelein: A. americana, A. atrovirens, 

A. horrida, A. marmarata, A. potatorum, A. utahensis. A beteg növé-

nyek elszigetelése, a beteg levelek eltávolítása és a közönséges mó-

don használatos bordeaux-i folyadékkal való permetezések ajánlato-

sak e betegség elleni védelem szempontjából.                        Tétényi 
Colletotrichum agaves kórképe. Fotó: Alan Rockefeller 

A kert. 1907. július 1. 13. szám, 405. oldal. 
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A karácsonyi kaktusz akkor a legszebb, ha valóban karácsonykor virágzik. Ha szeretné, hogy a 

virág pont az ünnepre nyíljon ki, ahhoz a növény különleges ápolást igényel, amit már október 

végén, november elején el kell kezdeni. A karácsonyi kaktusz - Schlumbergera truncata - a 

brazíliai őserdők mélyéről származik. Annak ellenére, hogy nálunk cserepes formája az ismert, 

őshazájában a fákon, azok kéregrepedéseiben él. Az általában rózsaszín és piros - időnként lilás - 

szirmú bimbók többnyire október és február között nyílnak ki, de gyakorta előfordul, hogy a 

növény fejlődési ciklusa felborul, ilyenkor év közben is hoz virágokat. A kaktusz nagyon érzékeny 

mindennemű változásra, könnyen el is pusztulhat. 

A karácsonyi kaktusz gondozása egész embert kíván, ugyanis a többi kaktuszfélével ellentétben 

rosszul viseli a szélsőségeket. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű vizet kapjon és a földje mindig 

nedves legyen, de ügyelni kell arra is, hogy ne álljon a víz a tartójában, mert könnyen elrothadnak 

a gyökerei. Érdemes olyan földben és cserépben tartani, aminek jó a vízelvezetése, nehogy 

megrekedjen a nedvesség a tároló alján. Trópusi származása ellenére a kaktusz a hűvös klímát 

kedveli, a 15-18 fokos hőmérséklet ideális számára. A legjobb, ha az ablakban tartjuk, itt ugyanis 

nincs kitéve a hőmérséklet ingadozásának, ráadásul a megfelelő mennyiségű fényt is megkapja. 

Fontos viszont, hogy ne közvetlenül a fűtőtest mellett legyen, mert a száraz levegő szintén 

megviseli. 

Alapvetően a karácsonyi kaktusz virágzása - ahogyan a neve is mutatja - év vége felé esedékes, 

ám ha biztosra akarunk menni, akkor a következőket kell tenni. Hetente háromszor öntözzük meg 

2,5 deci vízzel, hogy a földje ne száradhasson ki. A locsolást mindig ugyanarra a napra időzítsük, 

hogy a növény megszokja a rendszert. Ezen kívül már október végén, november elején kezdjük el 

a tápoldatozását heti egy alkalommal, hogy megkapja a megfelelő tápanyagokat, amelyek a 

virágzáshoz szükségesek. Időnként érdemes a körülötte lévő levegőt is párásítani, mégiscsak egy 

pozsgás növényről van szó. Ebben az időszakban semmiképpen sem szabad változtatni a helyén, 

még csak a cserepet se mozdítsuk meg nagyon! Ha a növény csak egy kicsit is más szögben kapja 

a fényt, mint korábban, a még ki nem nyílt virágokat is könnyen ledobhatja. Ha mégis muszáj 

levenni a párkányról, akkor ceruzával jelöljük be, hogyan állt eredetileg, hogy ugyanúgy vissza 

tudjuk helyezni. Virágzása után hajtásait visszavághatjuk, így bokrosabbá válik, és jövőre még 

több új virágot hoz majd. 

ff. 
Népújság - Lendva, a szlovéniai magyarok hetilapja. 57. évf., 40. szám, 2013. október 3. 18. o. 
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DEBRECEN, CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 2021. OKTÓBER 8-9. 

A képeket készítette és beküldte Hajdu-Horváth Emese 

 

Nagy örömmel vettük észre, hogy a Csapókerti Közösségi Ház 

nagytermében kiállítást rendeztek be, mely az őszi természet 

kincseit vonultatja fel. Különösen azért érdekes és emlékezetes ez 

a kiállítás, mert napokon belül bezár a művelődési ház, hiszen 

régen megérett egy alapos felújításra. A művészeti és egyéb itt 

működő csoportok erre az időre elköltöznek, és másik, ideiglenes 

telephelyen fogják folytatni munkájukat egészen addig, míg a 

megújult, szép és modern környezetbe visszaköltözhetnek. A bú-

csú igazán meg lett ünnepelve. A Csapókerti Kertbarát Kör, a 

Csapókerti Gombász Klub és a Magyar Kaktusz és Pozsgás 

Társaság igazán kitett magáért. Csodás kiállításukon a látogatók 

örömmel gyönyörködnek a kiskertekben megtermelt zöldségek-

ben, gyümölcsökben, az erdőkben található gombafajtákban, és a 

gyönyörűen virágzó és sokféle formákban mutatkozó kaktuszok-

ban, pozsgásokban. Sokan megálltunk rácsodálkozni a természet 

szépségére, és jogosan mondhatjuk el, hogy ez ebben a közösségi házban az utolsó szép közösségi 

élmény, amelyben részünk van. Mindhárom csoportnak további jó és eredményes munkát kívá-

nunk, és reméljük, hogy a házavatót is az ő kiállításukkal tudjuk majd megünnepelni. 

 

Hajdu-Horváth Emese 

A kaktuszkiállítás rendezői: Rácz László és Szászi Róbert. 
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Írta: Szabó Krisztina Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest 

 

Kaktuszgyűjteményekben tett vizsgálataim során azt találtam, hogy a télálló kaktuszok nagyon 

népszerűek a gyűjtők körében, néhány Opuntia és Cylindropuntia faj az ország több 

gyűjteményében is megtalálható. Ugyanakkor nincs sok több fajból álló gyűjtemény. Felmérésem 

során 169 taxon (faj, alfaj, változat, forma) nevet sikerült összegyűjtenem, de ez a szám 64-re 

csökkent, HUNT (Atlasz) taxonómiai munkája alapján kiszűrve a párhuzamos elnevezéseket. A 

leggyakrabban előforduló növény a gyűjteményekben a Cylindropuntia imbricata. 

 

Bevezetés 

A kaktuszok között azok a fajok, amelyek teleltetés nélkül a szabadban tarthatók, egyre 

jelentősebb szerepet töltenek be a hazai díszkertészeti kínálat bővülésében. Az utóbbi években 

megnövekedett a zöldtetők kialakításának igénye, egyre több irodaépület, szálloda és más 

közintézmény lapos tetején létesítenek tetőkertet, melynek az esztétikai, dekorációs hasznosítása 

mellett számos egyéb, egészségügyi és környezeti hatása is ismert (HIDY et al., 1995). A 

kaktuszok jellegzetességeiből (szárazságtűrők, sugárzástűrők és fagytűrők) adódóan az extenzív 

zöldtetők tipikusan megcélzott növénykülönlegességei. A kaktuszok felhasználásának másik 

fontos területe a magánkertekben, közintézményekben kialakított sziklakertekre korlátozódik. A 

lakóházak, lakóparkok körül igényesen kialakított sziklakertekben szívesen ültetik az újvilágból 

származó, még mindig egzotikusnak számító növényeket. A vásárlókban, kertépítőkben kezd 

tudatosulni, hogy vannak olyan kaktuszok, amelyek hazai körülmények között is áttelelnek. 

Manapság a növények beszerzése egyszerűbbnek bizonyul, hiszen szélesebb választékkal 

kecsegtetik a megnövekedett számú, kuriózumokra vágyó vásárlót a faiskolai lerakatok. A 

faiskolai árudákban a választék tehát bővül, azonban a fajok többnyire az Opuntia nemzetségből 

kerülnek ki. Más nemzetségek télálló fajai a kaktuszgyűjtemények őrzött példányai, amelyek a 

kiállításokon, kaktuszvásárokon cserélnek gazdát. Az alábbiakban ismertetett felmérés szolgál 

tájékoztatásul, az ország kaktuszgyűjteményeiben található télálló fajokról. 

 

A télálló kaktuszok adaptációja Európában 

Debreczy (1976) könyvében megjelölte a télálló kaktuszkertek létesítésére alkalmas kedvező 

területeket. A javasolt területek mellett számos egyéb - a kaktuszos levelező listákon (pl. 

toocoldforcactus@yahoogroups.com) olvasható - európai adaptáció ismeretes, ahol kaktuszos 

kertek létesültek, és a szukkulensek gazdag fajszámmal képviseltetik magukat. 

 

A télálló kaktuszok kertészeti vonatkozása Magyarországon 

Hazánkban a télálló kaktuszok szabadföldi kiültetése a 19. századnál korábbi időkre nyúlik vissza. 

Jelen voltak Lippay György pozsonyi hercegérsek európai hírű kertjének növényei között, 

melyeket öccse, Lippay János jezsuita pap az 1664-ben írt „Posoni kert” című könyvében is 

megemlít. A részletességgel leírt jellemzésekből például az Opuntia camanchica is azonosítható, 

amely hazai körülmények között biztosan télálló faj. Az 1910-es, 1920-as évekre tehető, hogy a 

főváros parkjaiban, közterein Magyar György támogatásával kezdtek megjelenni a télálló 

kaktuszok. E fajok fellendülésének következő nagy időszaka - mely a mai napig tart - 1976 után 

bontakozik ki, ekkor jelenik meg ugyanis Debreczy Zsolt: Télálló kaktuszok, agavék és 

pálmaliliomok című könyve. Hatására a magyar kaktuszgyűjtők több-kevesebb sikerrel tartják a 

könyvben télálló fajoknak említett növényeket. Magyarországon a fagytűrő kaktuszok telepítése 

egyre nagyobb arányokat ölt (Szutorisz és Venekey, 2004, 2005). A télálló kaktuszokból álló 

gyűjtemények azonban többnyire magángyűjteményekben találhatóak, melyek sziklakerti 

(Petrovics, 1995; Szabó és Mészáros, 1999; Hámori és Szabó, 1999; Benke, 2003; Gonda, 2005; 
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1. Gonda István egykori sziklakertje Mezőtúron. Fotó: Gonda István 
 

Szutorisz, 2006; Horváth, 2006), tetőkerti (Mohácsiné-Szabó, 2000, 2002) elhelyezésekre, illetve 

az egyetemi, botanikus kertek, növénykertek sziklakertjeinek (Mohácsi-Szabó és Csárádi, 2007) és 

tetőkertjeinek (Schmidt et al., 1999) bemutatóira korlátozódnak. A Budapesti Corvinus Egyetem 

Kertészettudományi Karán (a korábbi Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) az 1990-es évek 

elején fogalmazódott meg a télállókaktusz-gyűjtemény létrehozásának gondolata. A növények 

beszerzésében nagy szerepe volt a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete akkori elnöké-

nek, Mészáros Zoltánnak. Közbenjárásával a növényeket Szutorisz Gyula bocsátotta a Dísznö-

vénytermesztési és Dendrológiai Tanszék rendelkezésére. Az Opuntia taxonokból álló télálló-

kaktuszgyűjtemény a „K” épület tetőkertjében került elhelyezésre 1997. áprilisában, illetve 

szeptemberben a gyűjtemény utolsó 25%-a (Mátyus, 1997; Schmidt et al., 1999). 

Kiss (1997) egy télálló faj, az Opuntia phaeacantha var. camanchica f. rubra termesz-

téstechnológiáját dolgozta ki. Horváth (2006) a télálló kaktuszok sziklakerti felhasználására tett 

javaslatot dolgozatában és megjelölte az általa megfigyelt kaktuszok téltűrési képességeit. Az 

utóbbi időben a növekvő tendencia nemcsak a magángyűjteményekben, hanem a kertészeti 

áruházak, faiskolák szélesebb kínálatában is megmutatkozik. A kertépítészetben is növekszik a 

jelentősége, sziklakertek egyre gyakoribb képviselői a kaktuszok (Fitzere, 2000). Hazánkban az 

értékesítésre szánt, legbővebb télálló kaktusz fajlistát Hódi-Tóth (2006) adta közre. 

 

Adaptációs felmérés a télállókaktusz gyűjteményekben 

Debreczi Zsolt korábban már említett könyvének hatására 1976 után ugrásszerűen megnőtt a 

télálló kaktuszok iránti érdeklődés. Az ország számos pontján találkozhatunk kisebb-nagyobb 

gyűjteményekkel, amelyek többségében változatos közegekben és körülmények között, eltérő faj 

és egyedszámmal jellemezhetők. Vannak gyűjtők, akik pusztán az érdeklődés, illetve az érdekes-

ség kedvéért ültetnek télálló kaktuszokat a sziklakertjeikbe, és vannak, akik tudományos célok 

által vezéreltetve teszik ezt. Pontos felmérés elkészítése gyakorlatilag lehetetlen, azonban megkö-

zelítőleg érdemes tájékozódni a kaktuszok hazai adaptációs lehetőségeiről. Ezt a célt egy adatlap 

szolgálja, amelyet 400 címre postáztunk az elmúlt 3 évben, valamint gyűjtemény-látogatásaim 

során tett személyes adatgyűjtésem is segíti. Az adatlap részletét az 1. táblázat tartalmazza. 
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2. Ficzere Miklós egyik sziklakertje. A télálló taxonok a hátsó, magasabb részen kerültek elhelyezésre. A 

talajszintű előtérben nem télálló kaktuszok és egyéb pozsgás növények is találhatók, amelyek télre cserepestől 

kiszedendők. Fotó: Ficzere Miklós 
 

3. Részlet Róth Róbert sziklakertjéből. A virágzók Pediocactusok. Szlovákia, Körmöcbánya. 

Fotó: Dr. Csajbók József 
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1. táblázat              Adatközlési útmutató a télálló kaktuszok országos felméréséhez 

Név: 

Tartási ill. lakhely: 

Tartás körülményei: növények elhelyezési módja, fekvése, ültetőközeg, öntözés, növényvédelem,  valamint a téli 

hónapokban alkalmazott védelmi technikák (téli csapadéktól védve, zárt fűtetlenhelyen tartott...). 

Fajok Darab Kor Egyéb jellemzők 

 

 

 

 

 

 

Virágzik-e, van-e termése? 

Milyen a kondíciója? 

Például: 

Opuntia fragilis 

Gymnoclycinum bruchii 

 

5 db 

1 db 

 

6 év 

2 évig élt 

 

virágzik, termést fejleszt, dekoratív 

 

 

A felmérés eredménye 

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tagnyilvántartója alapján 400 címre 

szétküldött kérdőívek töredéke érkezett vissza. A tagok többnyire a téli időszakban küldték vissza 

az adatlapokat, illetve telefonon kaptam értesítést a télálló fajok tartásáról. 

Gyűjteménylátogatásaim során tovább gyarapodtak az ismereteim arról, hogy a hazai télálló 

kaktuszos gyűjtemények milyen fajgazdagsággal, mekkora területen és milyen körülmények 

között találhatók (1-3. ábra, lásd hátsó borító). A meglévő adatok feldolgozása alapján az alábbi 

eredmények születtek. A gyűjteményekben (14) szereplő nevek alapján 169 taxon szerepel. 

Amennyiben ezeket a fajneveket HUNT et al. (2006) rendszere alapján összegezzük, mindössze 

64 különböző kaktusz taxont kapunk (2. táblázat). Ebből is látszik, mennyire nehéz eligazodni a 

közhasználatban elterjedt elnevezések között. 

Az adatlapok feldolgozása alapján elmondható, hogy a Cylindropuntia imbricata a gyűjtemények 

85%-ában, az Opuntia basilaris és az Opuntia polyacantha 71%-ban, a Cylindropuntia whipplei, 

Escobaria vivipara, Opuntia fragilis, O. fragilis var. denudata, O. rhodantha 64%-ban, a 

Cylindropuntia dawisii, Echinocereus coccineus, E. triglochidiatus, Escobaria missouriensis, E. 

vivipara var. arizonica, Opuntia compressa, O. humifusa, O. hystricina, O. hystricina var. ursina, 

O. macrorhiza, O. schweriniana pedig a gyűjtemények 57%-ában megtalálható. 
 

2. táblázat  A gyűjteményekben található télálló nemzetségek a taxonok (faj, alfaj, változat, forma) számával 

(zárójelben), ezek összehasonlítása a Hunt és munkatársai (atlasz) által elfogadott taxonok (faj, alfaj) számával 
 

Nemzetségek (taxonok) 

a gyűjteményekben 

Taxonok az atlaszban 

(Hunt, 2006) 
Austrocactus(4) 

Corynopuntia(1) 

Coryphantha(4) 

Cylindropuntia(7) 

Echinocereus(36) 

Escobaria(24) 

Gymnocalycium(1) 

Maihuenia(2) 

Mammillaria(3) 

Neobesseya(2) 

Opuntia(74) 

Pediocactus(11) 

2 

1 

- 

7 

21 

5 

1 

2 

2 

- 

13 

10 

ÖSSZESEN 169 64 

 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet szeretném kifejezni minden gyűjtőtársamnak, aki az adatlapot visszaküldte, adatait 

rendelkezésemre bocsátotta. 

Szabó Krisztina 
 

Szabó Krisztina: Télálló kaktuszok adaptációs felmérése Magyarországon. Kertgazdaság 40, 2008. 2. szám. 

Dísznövénytermesztés. 65-68. o. 

 

Szerkesztői megjegyzés: A fenti tanulmány adatszolgáltatóinak egyike voltam. 

A nevem Ficzere helyett helytelenül Fitzere leírásban jelent meg. 
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             4. Opuntia basilaris. Fotó: Gonda István                5. Echinocereus reichenbachii. Fotó: Gonda István 
 

   
 

               6. Opuntia fragilis. Fotó: Gonda István              7. Opuntia polyacantha v. rufispina. Fotó: Gonda István 
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DEBRECEN, MALOMPARK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, 2021. OKTÓBER 14-17. 

A képeket készítette és beküldte Szászi Róbert 

 

Többéves együttműködésnek köszönhetően, a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság és a 

Malompark szervezésében ismét megrendezésre került a kaktuszkiállítás, ami 2013 óta színesíti a 

programot. A rendezvény a „Növénycsodák… kaktuszok kicsiben és nagyban” címet viselte, 

október 14. és 17. között valósult meg. Nem feltétlen a méretekre kell itt gondolni, hisz néhány 

nemzetség idős korban is csak pár centiméter. Természetesen voltak nagyobb növények is, de 

leginkább a már előbb említett nemzetségeket szerettük volna bemutatni. Sajnos a fő virágzási 

idényen már túl vannak a növények, ezért inkább a formákra, telepképzésre, életmód bemutatására 

készültünk. Többen úgy gondolják, könnyű tartani ezeket a csodákat, de mindenki számára 

meglepő, mikor elmondjuk mennyi törődést igényelnek. Bemutatásra került a magvetés, tűzdelés, 

cserepezés mikéntje is, sokan rácsodálkoztak, mennyi idő kell, míg a növények elérik az eladási 

méretet. Virágzásra bírni néhány nemzetséget már kicsit próbára teszi a gyakorlottabb gyűjtőket 

is. De azért voltunk ott, hogy tapasztalatainkkal, tanácsinkkal segítsünk. A kaktuszok mellett 

színesítették a kiállítást az egyéb pozsgás növények, melyek közül jó néhány most virágzott, 

köztük a víztározásra berendezkedett afrikai fajok.  

Ismét volt élményültetés, ami azt jelenti, hogy a kiállító gyűjtők által felajánlott növényeket el 

lehet ültetni, és el lehet vinni ingyen. Elsődlegesen gyerekeknek szól a program, de bárki 

kipróbálhatja, természetesen az ott lévő kiállítók segítségével és útmutatásával. Ez a kísérőren-

dezvény 15-én 16-18 óra között, ill. 16-án 14-16 óra között került megrendezésre. A két alka-

lommal 130 fő kereste fel ezt a programot, és elégedetten távoztak a növényeket ültető látogatók. 

Kiállítók: Rácz László, Nagy József, Nagy Tibor, Bencze Sándor, Szászi Róbert, és sajnos már 

csak a növényei voltak itt, Dávid Lajos. A kiállítás jól sikerült, remek növényekkel, jó társasággal, 

és nem utolsó sorban élénk érdeklődés mellett. Reméljük lesz folytatása! 

Szászi Róbert 
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Írta: Fülöp Lóránt 

 

Sokan úgy tartják, hogy a kaktuszok szúrósak, és egyáltalán nem 

mutatósak, mások pedig elmondják: akkor barátkoztak meg ezzel 

a növénnyel, amikor meglátták a változatos virágba borulását. 

Székelyudvarhelyen egyik legelismertebb és legszenvedélyesebb 

kaktuszgyűjtő Sándor Attila, aki közel 200 fajta kaktuszról 

gondoskodik. 

A fuvola szakos tanár szülőfalujában, a Nagybacon melletti 

Bodoson került kapcsolatba először a növénytermesztéssel (onnan 

került ki a Székelyföldön elterjedt Budai Domokos-féle alma). A 

bodosiak nyaranta sorban állnak a tanárnál, hogy újabb fajokkal 

gazdagíthassák kaktuszgyűjteményüket. Tudomása szerint három 

személy van Székelyudvarhelyen, aki gyűjti a pozsgás családba 

tartozó növényeket, de nincs egyesülete a gyűjtőknek. 

- Nemcsak a kaktuszokat szeretem, hanem általában a nö-

vényeket. Ezeken belül nemcsak a dísznövényeket, hanem a 

termesztetteket is, pl. a kukoricát... Földterületeim vannak, gye-

rekkoromtól közvetlen kapcsolatban voltam a mezőgazdaság-

gal... - mondja. 

- De egyet jelent a kaktusz tartása, és mást a kukorica ter-

mesztése? 
- A hetvenes években találkoztam először a kolozsvári botanikus kert gazdag kaktusz-

gyűjteményével. Az első látogatásom után órákat, sőt napokat töltöttem ott. Akkor döntöttem el, 

hogy gyűjteni fogom ezeket. A hetvenes években a kolozsvári albérleti szobában már tartottam öt-

hat féle kaktuszt. Udvarhelyre kerülésemkor lassanként emeltem a számot. Többnyire külföldi 

utazások alkalmával szereztem be a növényeket, ottani gyűjtőktől. Jó tudni, hogy Erdélyben 

harminc-negyven éve van katuszgyűjtés. Hatalmas gyűjteménye maradt fenn a máramarosszigeti 

Vida Géza szobrászművésznek. 

- A kaktuszokat valóban úgy kedvelik meg az emberek, hogy virágozni látják azokat? 

- Ez igaz is, meg nem is. Egyes kaktuszok nem a legszebb virágok közé tartoznak, ám amikor 

virágozni kezdenek csodálatosak; másoknak a formája annyira szép, hogy már ezért érdemes 

tartani, és a színeik is különlegesek lehetnek. A kaktuszok két-hároméves koruk után kezdenek 

virágozni, de akkor már évente, azonban akad olyan is, amelyik csak tizenöt éves korára virágzik. 

Erdélyben előfordulhat, hogy huszonöt éves korában nyílik először a kaktusz. Érdekességképpen 

mondom, hogy a westernfilmekből ismert, gyertyatartó formájú kaktusz ötvenéves korára kb. 

huszonöt-harminc centiméter magasra is megnő. 

- Azt állította, hogy tizenöt évvel ezelőtt kezdett el gyűjteni. Ekkor kezdett szakosodni? 

- Ez egy hobbi, de komolyan utána kell olvasni. Nem lehet egy szabályt felállítani a kaktuszok 

tartására. A földkeverék, amibe ültetjük, a növény fényigénye, az öntözés mennyisége fajonként 

változó. A kaktuszok előfordulnak az egész amerikai kontinensen, Kanada déli részétől, a 

mérsékelt égövön át a forró Mexikói-sivatagokig; az Andok hegyláncaiban, háromezerháromezer-

ötszáz méteres magasságban is megélnek ezek a növények, szintúgy az argentin pampákon vagy a 

Tűzföldön is. Valamennyire itthon is be kell tartani a klímakövetelményeket. 

- Tizenöt év alatt mennyi kaktuszt lehet összegyűjteni? 

- Ez az anyagi lehetőségek függvénye. A tömbházlakásban a kaktuszokra fordítható hely nagyon 

korlátozott, magánlakásban már eleve nagyobb lehetőségek vannak egy komoly gyűjtemény 

kialakítására. Bármennyit be lehet szerezni, azonban számítani kell arra, hogy megnőnek. A 

gyűjtőknek azt ajánlom, válogassák meg, hogy mit gyűjtenek. (Ha pedig meglátnak valahol egy 

nagyon szép növényt, inkább mondjanak le egy másikról, vagy ajándékozzák el. 
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- Mi a lélektani oka annak, hogy az ember a 

katuszok iránt kezd érdeklődni? 

- Különösebben nem gondolkoztam ezen a 

problémán, de esetleg vissza lehet vezetni 

arra, hogy egy viszonylag szűk területen sok-

kal több félét lehet összegyűjteni, és sok-

színűbb lehet ez által a gyűjtemény, mintha az 

ember tizenöt féle másik dísznövényt tartana 

ugyanazon a területen. A kaktuszok külön-

böző időszakokban virágoznak, márciustól 

november elejéig, és mindegyik más szinben 

és formában pompázik. 

- Mit kell tudniuk a gyűjtőknek? 

- Ha már alapszabályról beszélünk, akkor az 

első, hogy a téli tartás a legkényesebb. Legtöbb kaktusz télen pusztul el, mert kevés fényt kap, és a 

lakásban meleg van. December-január folya-mán nem szabad öntözni a növényeket, esetleg 

havonta egyszer a kisebbeket. Novemberben és februárban is nagyon csínyján kell bánni az 

öntözéssel. Május-június között lehet bővebben öntözni, azonban szeptemberben csökkenteni kell 

a vízadagot. 

- Szeptemberre terveznek egy kaktuszkiállítást... 

- Kiválogattuk ugyan a kiállításra szánt háromszáz körüli darabot, de még nem tudjuk, hogy hol 

kapunk lehetőséget a kiállításra. 

- A műkaktuszokról vannak tapasztalatai? 

- Egyetemista koromban én is megjártam. Magyarországon vettem egy szépen virágzó kaktuszt, 

amelyre ráragasztották a virágokat. Kegyetlenebb, ha tűvel szúrják fel. Láttam Székelyudvar-

helyen is ilyen kaktuszt. Úgy tűnik, hogy sokaknak tetszenek, mert fogynak. 

- ... és az oltott kaktuszokról? 

- Az oltásnak az a lényege, hogy bizonyos kisebb, gyenge fejlődésű növények növekedését meg-

gyorsítsuk. A színes kaktuszok oltásakor végeredményben „génsérült” növényekről van szó, ezek 

a saját gyökerükkel nem tudnának megélni. Dekoratívak, szép színűk van. Ezekből gyűjtemé-

nyemben kevés van. 

- Ha az ember beszél a növényekhez, akkor jobban fejlődnek? Egyáltalán nevezgeti a 

kedvenceit? 

- Nem nevezgetem. Viszont előfordult velem, hogy a kertészetben rá kell döbbennem: eltelt két 

óra és nem csináltam egyebet, mint bámultam a kaktuszaimat. Nem szoktam beszélni hozzájuk, de 

nem is vallanám be. Ezt vegye kitérő válasznak. 

- Ön a Palló Imre iskola tanára. A tanítványok nem nevezik Kaktusznak? 

- Nem hallottam, de általában a tanár az utolsó ember, aki megtudja a ragadványnevét. Lehetséges, 

hiszen a gyerekeknek is szoktam adni, sőt az iskolában is tartok kaktuszokat, főleg tavasszal, 

nyáron. Mindenki tudja, hogy ez a hobbim. 

Fülöp Lóránt 
Udvarhelyi Híradó, 11. évf., 28. szám, 2000. április 6. 8. o.  

 

 
 

 



 

36 

 

 

 

 
 

 

Írta: Natter-Nád Miksa 

 

Tizenhét hajóval indult másodszor Kolumbus Kristóf az új világba, A flottából tizenkét hajó 1494-

ben tért vissza Spanyolországba és két évvel később két hajóval kikötött Cadizban a bátor génuai 

hajós, aki 1492 október 12-én szállott partra az új világhoz tartozó szigetek egyikén, ahol kitűzte a 

keresztet és az új földet San Salvador földjének nevezte el. A hazájukba visszatért hajósok 

nemcsak indiánusokat, számszerint harmincat, a felfedezett szigeteken összefogdosott madarakat, 

kisebb állatokat, fegyvereket és különféle tárgyakat hoztak magukkal, hanem különös növényeket 

is, hogy az otthon maradottaknak érzékelhetően, kézzelfoghatóan is bebizonyíthassák, milyen 

csodálatos földön jártak. Az új világból hozott növények között volt egy érdekes tök-, illetve 

dinnyealakú, de tövisekkel, tüskékkel elég sűrűn benőtt növény, amely a felfedezett nyugatindiai 

szigeteken igen nagy számban volt található. „Török süveg”-nek, vagy „török fej”-nek nevezték el 

a furcsa alakú növényt. Ez volt az első kaktusz, amelyről Európa népe először szerzett tudomást, 

mert a többi kaktusz, így elsősorban az opuntia és a cereus csak akkor vált ismeretessé, amikor 

Cortez hírhedt csapatával elfoglalta az asztékok országát, Mexikót, a csodálatos alakú és termetű 

kaktuszok földjét. 

A dinnyealaku tüskés kaktuszt a tizenötödik század végén, már nemcsak hírből, hanem valóságban 

is ismerték Európában. Oviedo, aki először leírta az „Indiák” termékeit, könyvében még nem tett 

említést a furcsa növényről, talán azért, mert semmi hasznát nem látta, bár a bennszülöttek 

állataikat takarmányoztatták a tüskéktől megszabadított növénnyel, sőt gyümölcsét ették is. 

Matthias L‘Obel, flandriai botanikus, Jakab angol király orvosa és a hackneyi füvészkert 

igazgatója irta le elsőnek a növényt, amelyet 1570-ben egy londoni gyógyszerész kertjében látott 

először. A különös újvilági növényt egy angol matróztól vásárolta a gyógyszerész, aki nagy 

barátja és szorgalmas gyűjtője volt az egzotikus növényeknek. A dinnyealaku növény első leírása 

így szólt, „olyan benyomást kelt, mintha uborkából, dinnyéből és bogáncsból volna összeillesztve 

és ezért bátran nevezhetjük echinomelocactus-nak, tehát tüskés sündinnyekaktusznak, vagy 

melocarduus, echinátus-nak, azaz sündisznóhoz hasonló bogáncsos dinnyéhez.  
 

      1. Melocactus curvispinus Isla de Margaríta-szigeten                             2. Melocactus azureus 

                   (Venezuela)      Fotó: Kajdacsi János                                             Fotó: tóth Norbert 
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Behatóbban foglalkozott a növénnyel Link, a berlini füvészkert igazgatója és utódja, Ottó, aki 

1830-ban Párisban egy nagy pálmagyűjteményt vásárolt a potsdami pálmaház részére. Ők 

nevezték el a növényt, ma is használatos tudományos nevén melocactus-nak. Ennek a 

kaktuszfajnak tenyésztésével kísérletezett dicki birtokán Salm-Dyck-Reiferscheidt József őrgróf, a 

tizenkilencedik század első felének kiváló kaktuszismerője és gyűjtője, aki „Cactae in horto 

Dyckensi cultae 1841—1844” című munkájában felsorolta és leírta az akkor ismert és nevelt 

kaktuszféléket Ez a munka még ma is kitűnő forrásmű a kaktuszfélék családjának alapos 

megismerésére. A dinnyekaktusz rendszerint gömbölyű, vagy lapított alakú, törzse elég sűrűn és 

mélyen barázdált, illetve erősen gerezdes, tövisei a gerezdek hajlatán csillagmódjára 

csoportosodnak és gyakran nagyok, illetve hosszú növésűek. A virágtalan melocactus éppen 

olyan, mint egy nagy, erősen tüskézett echinocactus, ha azonban egyszer már virágozni kezd, 

akkor megváltozik a formája és ez a megváltozott forma különbözteti meg az előbb említett 

kaktuszfajtától. Az apró, élénkszínű virágok ugyanis a törzs csúcsán emelkedő bolyhos-sertés, 

hengerded, vagy tompa kúpalakú csapon, úgynevezett cepháliumon fejlődnek. A cephálium az 

első évben, mielőtt közte a rózsaszínű apró virágok kinyílnának, alig félcentiméter magas, sűrű, 

pamacs-szerű üstök. Ebben fejlődnek ki az elvirágzás után az apró, vörösszínű bogyók is. A 

virágok rendszerint délután nyílnak és másnap be is csukódnak. A bogyók a serték között érnek be 

és ott vagy összeszáradnak, vagy pedig lehullanak. A cephálium évről-évre nő, de egyre kevesebb 

virág jelenik meg rajta. Az üstök sokszor 8—12 cm. magasra is emelkedik, de már találtak 14 cm 

magas cepháliumot is több dinnyekaktuszon. Idővel annyira megerősödik és összetömörül ez az 

üstök, mintha idegentest emelkednék ki a kaktusz törzséből. A melocactus nemzetségnek a múlt 

század nyolcvanas éveiben még több mint harminc faját tartották számon, később azonban többet 

besoroztak az echinocactusok közé és így most körülbelül csak húsz faj sorolható a melocactus 

nemzetségbe. Ezek közül legismertebb a Melocactus communis. Törzse gömbölyű, nyolc-tizenhat 

tompa gerezdű és széles bordájú, a kantalup dinnyéhez hasonló. 
 

3. Melocactus peruvianus Peruban. Fotó: Varga Zoltán 
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Rendszerint emberfej nagyságú, de a nyugat-indiai szigeteken egy méter átmérőjű dinnyekaktuszt 

is találtak. Az üstöknek a kerűlete harminc centiméter, magassága azonban csak öt cm. 

Valamennyi kaktuszfaj között ezt nevezhetjük a legkorábban ismert kaktusznak. Ennek a 

tengerparti homokos talajon növő kaktusznak a törzse az öszvérek tápláléka, gyümölcse pedig a 

nyugat-indiai bennszülöttek csemegéje. Brazília homokos sivatagain nő a körülbelül tiz cm magas, 

gömbölyű, tíz bordás Melocactus violaceus, régebbi nevén, Cactus melocactoides. Ehhez hasonló 

Brazília belső területéről, a Felső-Amazon vidékéről származó Melocactus neryi, amely abban 

különbözik az előbbitől, hogy üstöke, azaz cepháliuma félgolyóalakú, továbbá bogyója bíborpiros, 

míg az előbbié halványrózsaszínű, s végül, hogy a gerezdeken levő areolákon, tehát a 

szemölcsszerűen felduzzadó levélnyomokon növő tüskék elég merevek, két és fél cm hosszúak és 

kisebb ívben lefelé hajolnak. Ez különben az egyetlen dinnyekaktusz fajta, amely Dél-Amerika 

belső részein is megtalálható. A többi faj a nyugat-indiai szigetek és a partvidék növénye, ahol 

ezrével nő egymás mellett. 

A dinnyekaktusz legtöbb faját még üvegházban is nehéz tartani, mert rosszul fejlődik, aminek 

valószínűen az az oka, hogy ezeknek a tengerparti fajoknak párás, sós tengeri levegőre van 

szükségük. Lakásban kielégítő eredménnyel, az echinocactushoz hasonlóan; csak a délamerikai 

szárazföld belső területéiből származó Melocactus neryi nevelhető, mivel ez a napos, száraz 

levegőjű föld növénye. Egyelőre tehát csak ez a faj képviselheti a kaktuszkedvelők 

gyűjteményében a dinnyekaktusz nemzetségét. 

Natter-Nád Miksa 

 
Nemzeti Ujság. 21. évf., 59. szám, 1939. március 12., 30. o. 

 
4-5. Melocactus nagyi (balra) és Melocactus harlowii (jobbra) Kubában. Mindkét fotó Rigerszki Zoltán. 
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages. 
 

R 
 

rebutioides rebutiaähnliche, rebutienähnliche Rebuta-szerű 

recens frisch friss, új, zsenge 

receptaculum der Blütenboden vacok 

rechensis benannt nach Herkunft: 

Ana Rech, Brasil 

Rech-féle 

recondita verborgen(wachsende), verstecht észrevétlen, rejtőző (növő, 

termő) 

rectispinus graddorniger egyenes tövisű 

rectospinus gerardstachliger egyenes tövisű 

rectus gerade, aufrecht egyenes 

recurvatus, recurvata zurückgekrümmt(bedornte),  visszahajlott,  

 abwärtsgebogen lefelégörbülő 

reductus verringert csökkentett 

reduncispina einwärtsgebogen(bedornte) (lefelé) visszafelé görbülő 

reflexum herabgebogen (lefelé görbített), visszahajló 

refractus zurückgebrochen visszatört 

regale königlich királyi 

regelii benannt nach 

Prof. Dr. E. von Regel 

Regel-féle 

regina Königin- királynő(i) 

regnellii benannt nach H. Regnell Regnell-féle 

regressiv zurückschreitend visszafogott, visszahúzó 

reicheanus, reichei benannt nach Dr. C. Reiche Reiche-féle 

reichenbachii benannt nach F. Reichenbach. Reichenbach-féle 

Reicheocactus benannt nach Dr. Carlos Reiche Reiche-féle kaktusz 

rekoi benannt nach Dr. V. A. Reko Reko-féle 

rekoiana benannt nach Dr. V. A. Reko Reko-féle 

relaxatus ungehemmt, zügellos laza, féktelen, nyílt 

relictum der Rest, der Überrest maradvány 

remolinensis benannt nach Herkunft: 

Remolino, Kolumbien 

Remolinóból való 

renatae benannt nach Frau Renata Gartel Renata-féle 

repandus zurückgebogen, aufwärts vissza(lefelé)-hajló 

repens kriechend kúszó 

replum die Scheidewand válaszfal 

reppenhagenii benannt nach W. Reppenhagen Reppenhagen-féle 

reptans kriechende kúszó, kapaszkodó 

residua, residuus  maradék 

resina das Harz gyanta 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                               Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta Illés Henrietta, 6.b oszt. tanuló. Komádi, Barsi Dénes Általános Iskola 

 
 


